
 

 

Kwaliteitsingenieur Solar 
Gevarieerde baan in de zonnestroomsector voor een praktische denker. Als kwaliteitsingenieur lever 
je een belangrijke bijdrage aan grote en kleine zonnestroom projecten van diverse opdrachtgevers. 
Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren en bewaken van de technische kwaliteit van PV 
projecten die door Straightforward worden begeleid. Je ontwerpt PV systemen, controleert 
engineering en uitvoering van projecten. Achter de laptop voel je je net zo thuis als op het dak. Je 
rapporteert aan opdrachtgevers en communiceert met opdrachtgevers en andere betrokkenen over 
je ontwerpen en bevindingen. Je zorgt dat ieder PV project dat je begeleidt een voorbeeldproject 
wordt op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en opbrengst. 
 
Wat ga je doen? 

- Conceptengineering van PV systemen 
- Adviseren over optimalisatie PV systemen 
- Opbrengstanalyses en opbrengstprognoses opstellen voor PV systemen 
- Bestekken opstellen  
- Engineering PV systemen uitwerken en engineering van derden controleren 
- Uitvoering PV systemen begeleiden 
- PV systemen van 3 kW tot 10 MW opleveren en inspecteren 

 
Wat moet je hebben? 

- HBO (+) werk en denkniveau 
- Aantoonbare elektrotechnische kennis 
- Goede kennis van NEN1010 en NEN 3140 
- Rijbewijs B 

 
Wat moet je zijn? 

- Zorgvuldig, precies en grondig 
- Communicatief sterk 
- Zelfstandig 
- Schriftelijk uitdrukkingsvaardig 

 
Wat is Handig? 

- Ervaring met ontwerpen en realiseren PV systemen 
- Kunnen werken met Autocad 
- Ervaring met PV*Sol 
- Vakbekwaam persoon NEN 3140 
- Rijbewijs E bij B 
- VCA gecertificeerd 

 
Wat kun je verwachten? 

- Uitdagend werk in sterk groeiende sector 
- Kansen voor groei en ontwikkeling 
- Passende arbeidsvoorwaarden 

 
Solliciteren? 
Per email naar directeur, Elbert-Jan Achterberg, elbert@straightforward.nl. Bij hem kun je ook 
terecht voor meer informatie, per email of via 06-39507715 
 
Straightforward 
Straightforward is sinds 2008 actief in de PV sector en heeft zich ontwikkeld tot een 
toonaangevende partij op het gebied van kwaliteit en Due Diligence voor PV projecten.  
Straightforward ondersteunt PV projecten van start tot finish door complete projectbegeleiding en 
kwaliteitsbewaking. Straightforward werkt onder meer voor investeerders, projectontwikkelaars, 
financiële instellingen, systeemeigenaren en verzekeraars. Straightforward staat voor duidelijkheid 
en kwaliteit. Op www.straightforward.nl is meer informatie te vinden over projecten en 
activiteiten. 
 


